
  فرمولها و راھنمای ریاضی ششم ابتدایی
 

،بر روی یک خط راست باشند تعداد پاره خط )جدا از ھم(ی متمایز ھرگاه چند نقطه- ١
 .ھا از فرمول زیر به دست می آید

  تعداد پاره خط ھا) = تعداد نقطه ھا × تعداد فاصله ھا (÷  ٢

  .ھا است تر از تعداد نقطه ھا ھميشه یکی کم تعداد فاصله: توجه 

ھا از فرمول  ی متمایز،بر روی خط راست باشند، تعداد نيم خط ھرگاه چند نقطه- ٢
  .زیر،به دست می آید

  ھا تعداد نيم خط= ھا  تعداد نقطه×  ٢

ھا مانند مثال زیر  ی متمایز، برروی یک نيم خط باشند،تعداد نيم خط نقطه ھرگاه چند- ٣
  .آید به دست می

ی متمایز وجود دارد چند نيم خط،در شکل وجود  برروی یک نيم خط،ھفت نقطه: مثال
  دارد؟

  .نيم خط خواھيم داشت ٨نقطه داریم یعنی )  ٧+  ١=  ٨(پس 

ره خط باشند نيم خطی، درشکل وجود ی متمایز، برروی یک پا ھرگاه چند نقطه - ٤
  .ندارد

  :برش و قسمت

وقتی می خواھيم یک قطعه یا جسمی رشته مانند را به قسمت ھای مساوی ویا 
  .ھا است تر از تعداد برش ھا یکی بيش نامساوی تقسيم کنيم ھميشه تعداد قسمت

برای این  متر را به چهار قسمت تقسيم کرد او ١٢ميله ای به طول , یک آھنگر : مثال
  کار چند برش زده است؟

  )قسمت( ٤  – ١=  ٣برش 

  

  

  :مجموع و اختالف

ھرگاه مجموع دو عدد و اختالف آن دو عدد را به ما بدھند و آن دو عدد را از ما بخواھند، 
  .آید از دو راه زیر به دست می

تر به دست  تقسيم کنيم عدد کوچک ٢اگر مجموع واختالف را از ھم کم کرده،بر- ١
  .آید یم

تربه دست  تقسيم کنيم عدد بزرگ ٢اگر مجموع واختالف را با ھم جمع کرده،بر - ٢
  .آید می

  ی اعداد متوالی تعداد یک رقم در یک مجموعه

  .تا داریم ٩،که از آن )صفر(تا داریم به جز رقم ٢٠ھا  ی رقم از ھمه ٩٩تا  ١از عدد- ١



  .تا داریم ١٢٠،که از آن )یک(تا داریم به جز رقم٢٠ھا  ی رقم از ھمه ١٩٩تا ١٠٠از عدد - ٢

تا داریم  ١٢٠،که از آن )دو(تا داریم به جز رقم٢٠ھا  ی رقم از ھمه ٢٩٩تا ٢٠٠از عدد  - ٣
  ...و 

  تعداد اعداد

و تا،اعداد د ٩تعداد اعداد یک رقمی)شود از یک شروع می(در مجموعه اعداد طبيعی 
  .می باشد... تاو ٩٠٠٠تا،اعداد چهاررقمی ٩٠٠تا،اعداد سه رقمی ٩٠رقمی 

  ی اعداد متوالی تعيين تعداد عددھای صحيح یک مجموعه

اگر تعداداعداد،از عدد اولی تا عدد آخری مورد نظر باشد از فرمول زیر،استفاده - ١
  .شود می

  تعداد اعداد) = عدد آخری  – عدد اولی+ ( ١

) عددی که کسری و اعشاری نباشد(چند عدد صحيح  ١٠٢٧تا عدد  ٢٧از عدد: مثال
  وجود دارد؟

  ) ١٠٢٧  – ٢٧+(١=  ١٠٠١تعداد اعداد 

اگر تعداد اعداد،بين دو عدد اولی و آخری مورد نظر باشد از فرمول زیر،استفاده - ٢
  .شود می

  تعداد اعداد) = عدد آخری  – عدد اولی(   – ١

ی اعداد متوالی مورد نظر باشد از  اد زوج و یا فرد یک مجموعهاگر تعداد اعد - ٣
  .شود ھای زیر استفاده می فرمول

  تعداد اعداد زوج) = ترین عدد زوج بزرگ  – ترین عدد زوج کوچک(÷٢+ ١

  تعداد اعداد فرد) = ترین عدد فرد بزرگ  – ترین عدد فرد کوچک(÷٢+  ١

  فرد وجود دارد؟ چند عدد زوج وچند عدد١٥٨تا ٤٥از عدد : مثال

  تعداد اعداد زوج) =  ١٥٨  – ٤٦(÷  ٢+  ١= ٥٧

  تعداد اعداد فرد)=  ١٥٧  – ٤٥( ÷  ٢+  ١=  ٥٧

  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------- ---  

  مجموع اعداد صحيح متوالی

  .شود ی مجموع اعداد صحيح متوالی،از فرمول زیر استفاده می برای محاسبه- ١

  مجموع اعداد صحيح متوالی) = مجموع عدد اولی وعدد آخری × تعداد اعداد (÷  ٢

  را به دست آورید؟ ١٠٠تا  ١محموع اعداد صحيح از : مثال

  )) ١+  ١٠٠(× ( ١٠٠÷  ٢=  ٥٠٥٠مجموع اعداد 



  شروع) یک(برای محاسبه مجموع اعداد صحيح فرد متوالی که از عدد - ٢

  شوند شروع می)دو(ازعدد که شوندویا مجموع اعداد صحيح زوج متوالی می

  .توانيم از فرمول ھای زیر استفاده کنيم عالوه بر فرمول قبلی،می

  مجموع اعداد صحيح فرد متوالی =تعداد اعداد × تعداد اعداد 

  مجموع اعداد صحيح زوج متوالی= تعداد اعداد × ) تعداد اعداد+  ١(

را به  ١٠٠تا ١مجموع اعداد صحيح زوج و مجموع اعداد صحيح فرد متوالی از : مثال
  دست آورید؟

  .تا زوج ھستند ٥٠تا فرد و ٥٠،  ١٠٠تا  ١از 

  متوالیتعداد اعداد صحيح فرد =  ٥٠×  ٥٠=  ٢٥٠٠

  تعداد اعداد صحيح زوج متوالی=  ٥٠×  ٥١=  ٢٥٥٠

  

  عدد وسطی

را بدھند و آن اعداد را ) با فاصله ھای یکسان(ھرگاه مجموع چند عدد صحيح متوالی 
  .آید بخواھند ،مجموع آن اعداد را بر تعدادشان تقسيم کرده،عدد وسطی به دست می

  .اگر تعداد اعدادفرد باشد مانندمثال زیر عمل،می کنيم - ١

  ترین عدد را به دست آورید؟ باشدکوچک می ٧٥عدد صحيح متوالی  ٥مجموع : مثال

  ٧٥÷  ٥=  ١٥عدد وسطی 

١٣  + ١٤+  ١٥+  ١٦+  ١٧=  ٧٥  

  .اگر تعداد اعداد زوج باشد مانند مثال زیر عمل می کنيم - ٢

می باشد یزرگ ترین عدد را به دست  ٩٦متوالی  عدد صحيح فرد ٦مجموع : مثال
  آورید؟

  ٩٦÷  ٦=  ١٦عدد وسطی 

  

  رقم یکان

  .ھرگاه چند عدد زوج را با ھم جمع کنيم رقم یکان حاصل جمع،حتمًا زوج خواھد شد - ١

ھرگاه چند عدد فرد را با ھم جمع کنيم رقم یکان حاصل جمع،ممکن است زوج باشد  - ٢
  .یا فرد

  شود و بلعکس د،فرد باشد رقم یکان حاصل جمع،فرد میاگر تعداد اعدا

ھرگاه عدد زوجی را ھرچند بار در خودش ضرب کنيم رقم یکان حاصل ضرب،حتمًا - ٣
  .زوج خواھد بود

  کسر بين دو کسر



ھا را نيز را باھم  ھا را با ھم و مخرج برای نوشتن کسر بين دو کسر،کافی است صورت
  .جمع کرد به مثال زیر توجه کنيد

  .سه کسر بين دو کسر نوشته شده است

  

  بخش پذیری

از سمت چپ شروع می کنيم و ارقام را یکی در ميان با ھم جمع :  ١١بخش پذیری بر 
تقسيم  ١١کنيم و حاصل تفریق را بر  می کنيم و بعد حاصل را از ھم کم می

  .بخش پذیر است ١١کنيم،اگر باقی مانده صفر شود بر  می

  پذیر است؟ بخش ١١بر  ٣٢١٢١٤٥٦آیا عدد : مثال

  

  :تقسيم کسرھا

  .ھا را به سه روش زیر، می توانيم انجام دھيم تقسيم کسر

ھا صرف نظر کرده صورت کسر اول را بر صورت  ھا مساوی باشند از مخرج اگر مخرج - ١
  .کنيم کسر دوم تقسيم می

کنيم  ھا را مساوی می مخرج ھا مساوی نباشند مخرج مشترک گرفته و اما اگر مخرج
  .کنيم سپس صورت کسر اول را بر صورت کسر دوم تقسيم می

کسر اول را نوشته، عالمت تقسيم را به ضرب تبدیل کرده و سپس کسر دوم را   -٢
  .معکوس می کنيم و عمل ضرب را انجام می دھيم

از این روش، فقط در مواقعی که الزم باشد استفاده : دور در دور و نزدیک در نزدیک - ٣
  .می کنيم

  

  :نسبت و تناسب 

  .در این نوع تناسب، زمان تغييری نمی کند: تناسب زمانی  - ١

پيراھن در  ٨پيراھن روی طناب در مدت زمان یک ساعت خشک شوند  ٤اگر : مثال 
  .ت خشک می شودھمان شرایط در ھمان یک ساع

تومان  ٥٠٠تخم مرغ  ٥تومان باشد  ١٠٠اگر قيمت یک تخم مرغ : تناسب مستقيم  - ٢
می شود یعنی با افزایش تعداد تخم مرغ ھا، قيمت خرید تخم مرغ ھا نيز به ھمان 

  .نسبت افزایش می یابد

گاھی اوقات کميت ھا با ھم نسبت عکس دارند یعنی ھرچه : تناسب معکوس  - ٣
در این حالت می گویيم . یاد کنيم به ھمان نسبت ، دیگری ھم کم می شودیکی را ز

 ٤روز انجام می دھند ، ٦کارگر، کاری را در مّدت  ٢مثًال اگر. تناسب معکوس است
  .روز انجام می دھند ٣کارگر، ھمان کار را در مدت 

  :ی ساعت شمار و دقيقه شمار ی بين دو عقربه زاویه



ی ساعت شمار و دقيقه شمار ، مقدار ساعت را  دو عقربه ی بين برای محاسيه زاویه
ضرب کرده، عدد کوچک تر را از عدد  ٥/٥ضرب کرده، مقدار دقيقه را در عدد ٣٠در عدد 

تر باشد آن  درجه بيش ١٨٠در صورتی که جواب به دست آمده از . بزرگ تر کم می کنيم
  .کم می کنيم ٣٦٠را از 

می  ١:٥٠اعت شمار و دقيقه شمار در ساعت زاویه ای که دو عقربه ی س: مثال
  سازند چند درجه است؟

  

  ی بين دو عقربه زاویه

  :مجموع زوایای داخلی چند ضلعی ھا

برای این که مجموع زاویه ھای داخلی ھر چند ضلعی رامحاسبه کنيم ، تعداد ضلع ھا 
  .ضرب می کنيم ١٨٠نموده ، در  ٢را منهای 

  جموع زاویه ھای داخلیم) = تعداد ضلع ھا  – ٢(×  ١٨٠

  ضلعی را به دست آورید؟ ٥مجموع زاویه ھای داخلی یک : مثال 

  پنج ضلعی) :  ٥  – ٢(× ١٨٠=  ٥٤٠درجه 

  :تعداد قطرھای چندضلعی ھا

تا کم کرده، جواب را در تعداد ضلع ھا ضرب کرده و سپس جواب را  ٣از تعداد ضلع ھا، 
  .تقسيم می کنيم ٢بر 

  تعداد قطرھا) = تعداد ضلع ھا  -  ٣( × تعداد ضلع ھا ÷ ٢

مثال از یک راس . قطر می گذرد) تعدا ضلع ھا  - ٣(ی  از ھر راس چند ضلعی به اندازه
  .یک قطر می گذرد) ٤  – ٣= ١( چهار ضلعی 

  یک شش ضلعی چند قطر دارد؟: مثال 

  ) ٦  – ٣( ×  ٦÷  ٢= ٩تعداد قطرھا 

  

  :تعداد زاویه ھا

در چند زاویه ی مجاور که دارای راس مشترک ھستند ، بخواھيم تعداد زاویه ھا  ھرگاه
  .را تعيين کنيم ، از فرمول زیر استفاده می کنيم

  تعداد زاویه ھا) = تعداد نيم خط ھا × تعداد فاصله ھا(÷  ٢

  .تعداد فاصله ھا،از تعداد نيم خط ھا یکی کم تر است: توجه 

  در شکل روبرو چند زاویه وجود دارد؟: مثال 

  :ارتفاع وارد بر وتر

  .برای محاسبه ارتفاع وارد بر وتر ، می توانيم از فرمول زیر استفاده کنيم

  ارتفاع واردبر وتر= ی قائمه حاصل ضرب دو ضلع زاویه÷ وتر 



س  ١٥آن  س باشدووتر ١٢و  ٥ای  ی قائمه مثلث قائم الزاویه اگر دو ضلع زاویه: مثال 
  طول ارتفاع وارد بر وتر آن چقدر است؟.باشد

 




